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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki potensi pertanian 

dalam bidang tanaman pangan yaitu Kabupaten Madiun. Sebagian besar 

wilayahnya merupakan lahan pertanian yang berpotensi untuk memenuhi 

kebutuhan pangan (Bappeda Jatim, 2013). Pada tahun 2015, luas panen 

dan produksi padi berada di peringkat 9 dari 38 Kabupaten yang ada di 

Jawa Timur. Hal tersebut diketahui dengan luas yaitu 81.498 ha dengan 

produksi 524.281 ton (Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, 2015). 

Keberadaan produsen benih padi menjadi penting dalam pengadaan 

benih untuk petani guna memproduksi beras. Penggunaan benih unggul 

bersertifikat dapat membantu petani mencapai kuantitas dan kualitas 

produk yang diharapkan (Sadjad, 1975). Benih yang di produksi di Jawa 

Timur dilakukan oleh Balai Benih Induk (BBI), Balai Benih Umum 

(BBU), Unit Produksi Benih Sumber Tanaman (UPBS) yang dikelola 

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP Jawa Timur, swasta, dan 

perorangan (Sayaka dan Hidayat, 2015). Keberadaan produsen benih padi 

di Kabupaten Madiun yaitu sekitar 30 produsen yang tercatat dalam angka 

sementara HPPB (Himpunan Produsen Penangkar Benih) (2015). Semakin 

banyaknya jumlah produsen yang berpartisipasi dalam pasar benih padi di 

Kabupaten Madiun maka akan mendorong adanya usaha untuk 

memperebutkan eksistensi pasar. 

Setiap produsen yang berpartisipasi dalam suatu pasar mengetahui 

perubahan atau reaksi dari pesaing yang ada. Perubahan tersebut dapat 

terjadi karena adanya kebijakan pemerintah, kualitas, harga, promosi dan 

hal-hal yang mendorong perusahaan lain ikut merespon (Sawitri, 2014). 

Bentuk pembangunan serta pertahanan terhadap kekuatan persaingan atau 

pencarian posisi dalam suatu pasar akan dilakukan oleh perusahaan 

(Porter, 1980). Hal tersebut dapat terlihat dari bagaimana perusahaan 

mengambil keputusan dalam hal seperti menetapkan harga, membentuk 
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organisasi pemasaran, promosi penjualan produk, dan perjanjian 

kerjasama. Tingkah laku suatu pasar juga diikuti dengan kondisi pasar 

yang terbentuk (Soekartawi, 1993) sehingga perilaku pasar mengacu pada 

usaha perusahaan-perusahaan dalam menyesuaikan diri. 

Beberapa penelitian mengenai perilaku pasar telah dilakukan oleh 

Nzima et al., (2014); Lu dan Cao (2012); Bosena et al., (2011); Tiku et al., 

(2012); dan Lee dan Yang (2016) dengan melihat indikator yang sama 

seperti penetapan harga, organisasi atau lembaga pemasaran, promosi, 

ketersediaan informasi dan perjanjian kerjasama. Ketersediaan informasi 

dapat didukung dengan promosi penjualan. Beberapa penelitian tersebut 

melihat perilaku tiap perusahaan melalui skala usaha yang ada. Indikator 

yang ditemukan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode analisis 

deskriptif. Pendekatan perilaku pasar dilakukan guna mengetahui 

bagaimana produsen atau perusahaan melakukan usaha dalam penyesuaian 

diri di pasar sehingga hal tersebut dijadikan acuan dalam penelitian yang 

akan dilakukan. 

Penelitian mengenai perilaku pasar benih padi di Kabupaten Madiun 

melihat empat indikator yaitu penetapan harga, organisasi pemasaran, 

promosi dan perjanjian kerjasama. Indikator tersebut digunakan 

berdasarkan adanya tinjauan penelitian terdahulu. Penelitian perilaku pasar 

akan dilakukan secara parsial. Hal ini dikarenakan peneliti ingin 

memfokuskan penelitian untuk melihat bagaimana perusahaan atau 

produsen beradaptasi dan mendapatkan eksistensi di pasar. Perilaku pasar 

ditinjau dengan memperhatikan skala usaha yang ada pada pasar benih. 

Penelitian dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif. Pentingnya 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana usaha-usaha yang 

dilakukan oleh produsen benih padi di Kabupaten Madiun menyesuaikan 

diri dan mempertahankan eksistensi di pasar. 

1.2 Rumusan Masalah 

Pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan dalam 

usaha untuk menyesuaikan diri di pasar disebut perilaku pasar menurut 

Markham dan Papanek (1970) dan Soekartawi (1993). Adapun indikator 
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yang berpengaruh dan dapat digunakan untuk melihat perilaku pasar antara 

lain ialah penetapan harga, organisasi pemasaran, promosi, dan perjanjian 

kerjasama (Kotler Keller, 2009, Soekartawi, 1993, Markham dan Papanek, 

1970). Indikator yang digunakan  dalam penelitian ini merupakan indikator 

yang sesuai dengan keadaan lapang.  

Produsen yang berada di Kabupaten Madiun menjual benih padi 

dengan harga yang bervariasi. Masing-masing produsen memiliki 

pertimbangan untuk harga jual benih padinya. Secara umum, tujuan dari 

produsen memiliki harga jual yang sedikit berbeda satu dengan yang lain 

adalah agar laku di pasaran. Produsen benih padi di Kabupaten Madiun 

juga mengikuti organisasi pemasaran. Organisasi pemasaran yang sedang 

diikuti sekarang menjadi wadah diskusi dan saling membantu kepentingan 

sesama anggota. Selain itu, produsen melakukan kegiatan promosi untuk 

benih padinya. Kegiatan promosi penjualan yang dilakukan produsen satu 

dengan yang lainnya tidak sama, tergantung dengan alasan produsen 

tersebut. Selain kegiatan promosi, produsen melakukan kerjasama dengan 

orang atau pihak yang dapat membantu dalam bisnis padinya. Produsen 

memilih pihak tersebut sesuai dengan dasar pertimbangan masing-masing 

produsen yang ada di Kabupaten Madiun. Informasi yang diperoleh 

tersebut dapat menjadi acuan untuk mengetahui pola perilaku produsen di 

pasar benih padi Kabupaten Madiun. 

Adanya organisasi pemasaran yang menunjang kegiatan pemasaran 

benih padi dari produsen ke petani juga mencerminkan pola perilaku 

produsen di pasar. Hal tersebut di dukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Nzima et al., (2014); Bosena et al., (2012); dan Tiku et al., (2012). 

Kegiatan yang ada di dalam pasar akan menciptakan informasi pasar yang 

dapat digunakan oleh pelaku pasar seperti produsen, petani, pedagang, dan 

konsumen. Ketersediaan informasi serta adanya kerjasama dapat 

dimanfaatkan sebagai salah satu cara produsen benih padi untuk 

mempertahankan produknya di pasar. 

Indikator yang digunakan untuk melihat perilaku pasar benih padi 

pada penelitian ini diantaranya ialah metode penetapan harga, adanya 
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organisasi pemasaran, promosi penjualan, dan perjanjian kerjasama. 

Penetapan harga dilakukan bertujuan untuk memaksimalkan pertumbuhan 

dan penetrasi penjualan, mempertahankan mutu memaksimalkan laba saat 

ini, bertahan hidup, dan tujuan sosial lainnya. Faktor-faktor yang 

diperhatikan dalam menentukan harga yaitu faktor situasional seperti 

strategi perusahaan dan komponen-komponen lain. Ada tiga kategori 

metode penetapan harga yaitu metode yang berorientasi biaya, metode 

berorientasi persaingan, dan berorientasi pelanggan (Boyd, 2000). Adapun 

metode lain dalam menentukan harga berdasarkan jenisnya yaitu 

penetapan harga lini produk, penetapan harga produk tambahan, penetapan 

harga kaptif, penetapan harga produk sampingan, dan penetapan harga 

bundelan produk. Tahapan yang perlu dilakukan ialah menetapkan tujuan 

harga, mengestimasi permintaan, menentukan permintaan, menentukan 

biaya, evaluasi lingkungan harga, memilih strategi harga, dan 

mengembangkan taktik harga (Kotler dan Amstrong, 2004). 

 Organisasi pemasaran dibutuhkan guna memasarkan suatu produk 

agar sampai pada konsumen. Organisasi pemasaran merupakan 

sekelompok orang yang saling bergantung dan terlibat dalam proses 

produk atau jasa untuk konsumen. Adanya organisasi ini tidak hanya 

melayani pasar, tetapi juga membentuk pasar (Kotler dan Keller, 2009). 

Organisasi yang diikuti oleh produsen di Kabupaten Madiun adalah HPPB 

(Himpunan Produsen Penangkar Benih), yang telah diketahui melalui 

survei pendahuluan. Adanya organisasi tersebut selain memudahkan 

ketersediaan informasi juga saling memasarkan produk sesama produsen. 

Kegiatan promosi penjualan dilakukan oleh sebuah perusahaan atau 

organisasi untuk menarik konsumen agar melakukan pembelian (Kotler 

dan Amstrong, 2001). Ada dua kategori alat dalam promosi penjualan 

yaitu alat promosi konsumen dan alat promosi perdagangan. Alat promosi 

konsumen meliputi sample, kupon, cash refund offers, potongan harga, 

bingkisan, iklan khusus, hadiah pelanggan, promosi di titik penjualan, dan 

undian berhadiah. Selain itu terdapat alat promosi perdagangan meliputi 

diskon, tunjangan, dan pameran (Kotler dan Keller, 2009). 
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Perjanjian kerjasama dilakukan untuk membangun hubungan antar 

perusahaan, dimana perusahaan-perusahaan mengejar tujuan yang sama. 

Meskipun setiap perusahaan memiliki alasan yang berbeda dalam 

melakukan kerjasama, namun terdapat beberapa alasan mendasar. Pertama, 

untuk mengatasi tantangan ketika memasuki dan memperluas usaha. 

Kedua, kesempatan kerjasama untuk meningkatkan kecepatan 

pengembalian modal (Keegan, 1996). 

Antar produsen benih padi aktif di Kabupaten Madiun melakukan 

usaha dalam penyediaan benih unggul bersertifikat di pasar. Setiap 

produsen memiliki pola keputusan yang akan membentuk suatu perilaku. 

Perilaku pada penelitian dilihat dari bagaimana produsen memilih metode 

dalam menetapkan harga, berpartisipasi dalam organisasi pemasaran yang 

ada, melakukan kegiatan promosi, dan melakukan perjanjian kerjasama. 

Keputusan masing-masing produsen dalam hal tersebut mendukung 

gambaran dari perilaku pasar benih padi di Kabupaten Madiun. Produsen 

yang melakukan perilaku merupakan produsen dengan beberapa macam 

skala usaha. Skala usaha yang dimaksud adalah PT (Perseroan Terbatas), 

UD (Usaha Dagang), CV (Comanditaire Venootschap), dan lain 

sebagainya. Hal tersebut dilakukan guna mendapatkan eksistensi di pasar. 

Melalui kondisi riil yang diperoleh dari survei pendahuluan, maka peneliti 

dapat mengemukakan pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana metode penetapan harga pada pasar benih padi di 

Kabupaten Madiun? 

2. Bagaimana organisasi pemasaran yang diikuti oleh produsen benih padi 

di Kabupaten Madiun? 

3. Bagaimana kegiatan promosi pada pasar benih padi di Kabupaten 

Madiun? 

4. Bagaimana perjanjian kerjasama yang ada pada pasar benih padi di 

Kabupaten Madiun? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian 

untuk menganalisis perilaku pasar benih padi di Kabupaten Madiun adalah 

sebagai berikut : 

1. Menganalisis metode penetapan harga pada pasar benih padi di 

Kabupaten Madiun. 

2. Menganalisis organisasi pemasaran yang diikuti oleh produsen pasar 

benih padi di Kabupaten Madiun. 

3. Menganalisis kegiatan promosi pada pasar benih padi di Kabupaten 

Madiun. 

4. Menganalisis perjanjian kerjasama yang ada pada pasar benih padi di 

Kabupaten Madiun. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan ialah sebagai berikut : 

1. Sebagai bahan pertimbangan serta informasi bagi Dinas Pertanian 

Kabupaten Madiun mengenai kebijakan yang terkait dengan benih padi 

di Kabupaten Madiun. 

2. Sebagai informasi tambahan untuk produsen benih padi yang ada di 

Kabupaten Madiun dalam mengambil keputusan pada pasar benih padi. 

3. Sebagai tambahan wawasan bagi penulis dan menjadi sumber referesi 

bagi peneliti selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 




